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1 Wat vooraf ging 

1.1 Aanleiding 

 
De Vereniging Dorpsbelangen Hoogland heeft tijdens de ALV op 1 juni jl. de voorlopige 
resultaten van de enquête die moet leiden tot een dorpsvisie voor Hoogland gepresenteerd. Op 
die avond is, in aanwezigheid van wethouder Verkeer Hans Buijtelaar, met het bestuur 
intensief gesproken over de verkeersproblemen in Hoogland. Dit heeft kort daarna tot het 
instellen van een Commissie Verkeer geleid, die als opdracht meekreeg het bestuur te 
adviseren over mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde verkeersonveiligheid. Eind 
augustus al was er een bijeenkomst van de commissie, die was samengesteld uit leden met 
een verschillende achtergrond: één bestuurslid en drie leden van de VDH, twee ondernemers, 
een lid van de werkgroep Verkeer van het Wijkbeheer Team Hoogland. In oktober kwam daar 
een vertegenwoordiger van Stichting Hamseweg-Zuid Groot Weede, tevens VDH bestuurslid 
bij. Er is maandelijks vergaderd, waarbij de beschikbare gegevens tegen het licht zijn 
gehouden. Op 1 december 2011 kon de commissie de adviesopdracht afronden en haar 
rapport aan het bestuur aanbieden. 

 

1.2 Opdracht 

 

De opdracht aan de commissie was om het bestuur van de VDH een advies aan te bieden met 

wensen/eisen en oplossingsrichtingen voor verkeersveiligheid ten aanzien van 30 km-zonering, 

de Zevenhuizerstraat, de Hamseweg en de Coelhorsterweg, die op ruim draagvlak binnen de 

Hooglandse gemeenschap kunnen rekenen. 

 

1.3 Organisatie, proces, planning 

 

De commissie is samengesteld uit diverse geledingen van de Hooglandse bevolking. Leden 

zijn afkomstig uit de Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, het Wijkbeheer Team Hoogland, de 

Ondernemersvereniging Hoogland en de Stichting Hamseweg-Zuid Groot Weede. Het 

Wijkbeheer Team behartigde tevens de belangen van de Hooglandse basisscholen. Kort voor 

de zomervakantie is de groep gevormd in een soort oprichtingsvergadering, waarbij vergader-

data en een tijdlijn zijn vastgelegd. 

 

De namen en achtergrond van de commissieleden zijn als volgt: 

 

Gert Wagelaar (vz.)  VDH 

Bert Veenstra (secr.)  VDH 

Curdal Tuncer   Ondernemers 

Wim van de Kletersteeg  Ondernemers 

Hans van Westerlaak  Werkgroep Verkeer WBT 

Math Bazelmans  Stichting Hamseweg-Zuid Groot Weede 

Koos Voogt   VDH 

Ramon Smits Alvarez  VDH 

 

(WBT=Wijkbeheerteam, VDH=Vereniging Dorpsbelangen Hoogland) 

 

Gert Wagelaar trad op als voorzitter van de commissie, Bert Veenstra vervulde de rol van 

secretaris. 

 

Het proces, zoals de commissie dit doorliep, heeft zich vooral toegespitst op onderzoek naar 

wensen/eisen enerzijds en oplossingsrichtingen anderzijds. Daarbij hadden de commissieleden 

ieder hun inbreng. In de besprekingen zijn achtereenvolgens de Zevenhuizerstraat, de 
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Hamseweg en de Coelhorsterweg onder de loep genomen. Hierbij is gebruik gemaakt van 

kaartmateriaal van de gemeente, fotomateriaal en Google Maps. Zie voor de wensen/eisen en 

oplossingsrichtingen bijlage 3 en 4 van deze rapportage. 

 

De vergaderingen van de commissie hadden plaats van eind augustus t/m begin december 

2011. In die periode is de commissie zeven keer bijeen geweest. 

2 Aanbevelingen 

In dit hoofdstuk staan de voornaamste aanbevelingen, die op een breed draagvlak vanuit de 

commissie en haar achterban kunnen rekenen. 

 
2.1 Algemeen 

Een belangrijk uitgangspunt voor de commissie is om het dorpse karakter van Hoogland te 

bewaren, met aandacht voor leefbaarheid en veiligheid. Daarbij zou de snelheid van het 

gemotoriseerde verkeer moeten verminderen, maar ook aandacht moeten worden besteed aan 

de bescherming van het langzame verkeer. Deze wensen realiseert men niet alleen met 

verkeersborden en verkeersremmende maatregelen. Het handhaven van verkeersregels en 

een normaal verkeersgedrag speelt ook een belangrijke rol. Verder streeft de commissie er 

naar zwaar verkeer uit de dorpskernen te weren. Tenzij het bestemmingsverkeer betreft, 

waarbij o.a. de noodzakelijke bevoorrading van winkels e.d. moet kunnen plaatsvinden. Aan 

het afsluiten van wegen denkt de commissie in elk geval niet: Hoogland moet goed 

toegankelijk blijven voor alle verkeersdeelnemers, ook de automobilist. Dit neemt niet weg dat 

snelheidsremmende maatregelen een positief effect op de veiligheid hebben. Hierbij wordt 

uitgegaan van met verkeerslichten beveiligde oversteekplaatsen. Deze verkeerslichten 

reageren automatisch op overstekende mensen en geven een helder stopsignaal weer over de 

gehele breedte van de weg. De commissie vindt, dat op zowel de Zevenhuizerstraat als op de 

Hamseweg ook een duidelijker visuele scheiding tussen auto’s en fietsers moet komen; op de 

meeste trajecten is het wegdeel voor de fietsers al roodgekleurd, maar het kan over de hele 

linie beter, soms breder en tweezijdig. 
 

2.2 Zevenhuizerstraat 

A. De commissie is bij de bespreking van de knelpunten begonnen bij de Rondweg Noord en 

de Zevenhuizerstraat. Daarbij ontstond aanvankelijk de gedachte om het verkeerslicht voor het 

links afslaan naar Hoogland zo af te stellen, dat autoverkeer meer tijd nodig heeft om het dorp 

in te rijden en voor het doorrijden naar de Bunschoterstraat zou kiezen. De opstelstrook zou 

dan verlengd moeten worden. De gemeente zal binnenkort overgaan tot het instellen van een 

‘groene golf’, waardoor automobilisten de neiging hebben in plaats af te slaan door te rijden 

naar de Bunschoterstaat. Daarmee ontstaat mogelijk minder sluipverkeer. Uit een evaluatie zal 

moeten blijken of dit een adequate oplossing is. Zo niet, dan acht de commissie de 

oorspronkelijke gedachte een noodzakelijk alternatief. 
 

B. Wat betreft de Zevenhuizerstraat stond de commissie stil bij de T-kruising Oude Kerklaan/ 

Zevenhuizerstraat. Net voorbij de T- kruising Oude Kerklaan ligt al een verhoogd plateau en 

een wegversmalling, die de snelheid reeds temperen. Deze bestaande situatie kan gehand-

haafd blijven wat de commissie betreft. 

Verder kwam aan de orde de kruising Bieshaarlaan/Zevenhuizerstraat. Bij dit kruispunt is het 

vanuit de Bieshaarlaan in spitstijden bijzonder moeilijk en gevaarlijk de Zevenhuizerstraat op te 

komen. De commissie sluit op termijn de noodzaak van een oplossing met verkeerslichten 

(voor de veiligheid van de overstekers) niet uit. Maar uit oogpunt van uniformiteit vindt de 

commissie een oplossing, zoals die bij de kruising Kraailandhof/Zevenhuizerstraat is gekozen, 

het  beste. 
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Voor het verkeer op de Zevenhuizerstraat van en naar het winkelcentrum Kraailand is al een 

ingrijpende verbetering van de verkeerssituatie in de maak. Zwaar verkeer zou daar straks 

vanwege de omliggende scholen bij voorkeur volgens bepaalde venstertijden moeten 

bevoorraden. 

 

C. Verderop op de Zevenhuizerstraat, ter hoogte van de andere aansluiting op de Bieshaarlaan 

(een T-kruising) is de situatie minder gecompliceerd, maar zal ook met een zebrapad en 

voetgangersdetectie + knipperlichten moeten  worden gewerkt. Bovendien is nabij de 

halteplaatsen van buslijndienst 2 en benzinepomp Esso de ruimte voor autoverkeer en fietsers 

erg beperkt. Verbreding kan daar aan de deelnemers wat ruimte verschaffen. Verplaatsing van 

de bushalte is ook een optie. 

Wat betreft de Bieshaarlaan vindt de commissie, dat de snelheidsbeperkende maatregelen, 

zoals die nu zijn getroffen, intact moeten blijven. Daarbij attendeert zij ook nadrukkelijk op de 

oversteekplaatsen van en naar Kraailand en De Bongerd, waar o.a. veel schoolkinderen 

gebruik van maken. Ook hier zijn duidelijke zebrapaden gewenst. 

 

D. Rijdende richting de rotonde Zevenhuizerstraat is bekeken of in dat deel remmende 

maatregelen nodig zijn. De commissie meent, dat voor de Ambachtlaan en de twee uitgangen 

van de Tolick vooralsnog geen belemmerende maatregelen nodig zijn. 

 

E. Wel plaatst de commissie een kanttekening bij de aansluiting van de Zevenhuizerstraat (Van 

Boetzelaerlaan) op de Bunschoterstraat in die zin, dat daar voor het rechtsafslaande en 

doorgaande verkeer op korte termijn de opstelstrook moet worden verlengd, omdat dit verkeer 

nu het rechtsafslaande verkeer belemmert. Nog los van gevaarlijke situaties voor o.a. fietsers. 

Tijdens de ochtendspits komt het regelmatig voor dat links voorgesorteerde verkeer tot voorbij 

de rotonde staat opgesteld. De commissie stelt dan ook voor om hier twee opstelstroken aan te 

leggen: voor links afslaand verkeer en voor recht doorgaand verkeer. 

 

F. De situatie met de verkeerslichten (een rotonde is daar kennelijk niet passend) vraagt verder 

om een nadrukkelijk versnelde uitvoering van de geplande fietstunnel. Mede omdat richting 

Coelhorsterweg en Hoogland-West tal van recreatieve bewegingen plaatsvinden. De 

commissie adviseert om de beoogde fietstunnel (programma VERDER) in twee richtingen aan 

te leggen, waarbij bijzondere aandacht voor de sociale veiligheid is gewenst. 

 

2.3 Hamseweg 

Vervolgens heeft de commissie de Hamseweg aan een onderzoek onderworpen. Door het 

samengaan van auto’s, bussen, fietsers ontstaan vooral in de spitstijden verkeerssituaties, die 

gelukkig nog niet tot noemenswaardige ongelukken hebben geleid. De Hamseweg is op 

diverse plekken te smal om al het verkeer gemakkelijk doorgang te laten vinden. 

 

A. Voor het deel van de Formido tot aan de Komhoeklaan is de doorgang wel heel beperkt. De 

commissie wil daarom laten nagaan, of de bestaande parkeerplaatsen voor het huis van dokter  

Peet (Hamseweg 6) en de vroegere bakkerij van Van de Hoven (Hamseweg 8) kunnen worden 

opgeheven om meer ruimte te creëren. De bushalte, die nu bij Wooncentrum Kok (Hamseweg 

18) is zou dan daar naar toe verplaatst kunnen worden; daarmee wil de commissie twee 

vliegen in een klap slaan: de belemmering door stoppende bussen dichtbij de uitrit van de 

Koop opheffen en de doorstroming verbeteren. Overigens is het geen bezwaar dat bussen op 

de weg zelf stoppen voor passagiers, omdat parkeerhavens meer gevaar opleveren. 

 

B. Aan het gebied van Brasserie de Faam (Hamseweg 5) tot voorbij de kerk De Inham 

(Hamseweg 40) zou de functie van een winkelerf kunnen worden toegedacht. Dit betekent een 

‘langzaam verkeerzone’, waarbij bijvoorbeeld een aantal verhoogde plateaus extra aanzetten 

tot beperkte snelheden. Een andere oplossing is het opnieuw inrichten van dit deel van de 
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Hamseweg, waarbij de weg in z’n geheel omhoog wordt gebracht en de klassieke 

trottoirbanden verdwijnen. Een langzame verkeerzone is daarom van belang, omdat zich in het 

gedeelte ten westen van de aansluiting Komhoeklaan café De Noot (Hamseweg 31), een 

kinderopvanginstelling, het kerkgebouw De Inham met diverse maatschappelijke functies en 

enkele horecagelegenheden en detailhandelsbedrijven bevinden. Daarbij blijft de nauwe 

doorgang tussen Café de Noot en de tegenoverliggende woning een obstakel van formaat. 

Maar dit acht de commissie nu onoplosbaar. Aangevuld met twee vernieuwende zebrapaden 

en het instellen van een 30 km winkelerfzone zal deze gevaarlijke bocht veiliger kunnen 

worden. De bestaande voetgangersverkeerslichten ter hoogte van de Komhoeklaan kunnen 

worden vervangen door de voorgestelde knipperlichten bij zebrapaden. 

 

C. Verderop acht de commissie een ingreep nodig bij de Schothorsterlaan; het advies is om 

vandaar al de 30 km zone richting de dorpskern Hoogland met een plateau te laten beginnen. 

Komend verkeer vanuit de richting Amersfoort is dan gedwongen af te remmen. Verkeer uit de 

Van Boetzelaerlaan en de Schothorsterlaan heeft daar ook baat bij. De splitsing Van 

Boetzelaerlaan - Hamseweg en de inrit van het fietspad dient overzichtelijker ingericht te 

worden. 

 

D. Een stuk verderop is een gevaarlijke situatie bij de overgang voor fietsers van en naar 

Schothorst via de Elly Takmastraat. Het stoplicht daar wordt vaak genegeerd door fietsers. De 

commissie is van mening dat hier met een ruimere opstelling, het weghalen van één of twee 

bomen tussen het fietspad en de weg, veel aan veiligheid voor de aanzienlijke aantallen 

fietsers is te winnen. 

 

E. Wat betreft het zuidelijkste deel van de weg heeft de commissie een helder standpunt: 

rechtsafslaand verkeer blijft mogelijk en dat is, zo nodig, ook nog te doseren. Het moet 

namelijk voor het autoverkeer uit de richting van Amersfoort aantrekkelijker worden om niet via 

de Hamseweg, maar via de Bunschoterstraat Hoogland in te rijden en niet via de Hamseweg. 

 

2.4 Coelhorst (Hoogland-West) 

De commissie heeft niet alleen gekeken naar Coelhorst, maar naar Hoogland-West in haar 

geheel. Zij stelt daarbij vast, dat in dit gebied inmiddels sprake is van veel verkeer, vooral in de 

zomermaanden. De nieuwe fietsbrug over de Eem voorziet in een grote behoefte, omdat 

werk(fiets)verkeer, maar vooral ook recreatief fietsverkeer zich via dit gebied en de nieuwe 

brug van en naar Soest, Baarn en Hilversum verplaatst. Het mag duidelijk zijn dat de smalle 

weggetjes en het samengaan van langzaam en gemotoriseerd verkeer geen ideale 

verkeersituatie opleveren. 

 

A. Er is in Hoogland-West (vanwege de doorgaande weg) sprake van sluipverkeer van en naar 

Baarn. Hieraan kan misschien een beperking worden aangebracht door een aantal wegen in 

de spitstijden alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Onderhoud van de 

bermen en het creëren van passeerhavens kan de veiligheid verbeteren. Uitsluitend voorrang 

geven aan het langzame verkeer in Hoogland-West is niet direct mogelijk, omdat de agrarische 

en andere bedrijven toegankelijkheid behoeven, ook van autoverkeer. Het deels invoeren van 

een lagere snelheid, het weren van sluipverkeer van en naar Baarn met tijdgebonden 

bestemmingsverkeer bevelen wij sterk aan. Verder stellen we voor  om de weg aan beide 

bermzijden te verharden. 

 

B. Gezien de recreatieve functie van Hoogland-West, zal de gemeente Amersfoort op 

adequate wijze aandacht moeten geven aan de verbetering van de veiligheid van de 

verschillende verkeersdeelnemers in dit gebied. Hopelijk leidt dit in de toekomst tot meer 

mogelijkheden voor afzonderlijke rijbanen voor langzaam en snelverkeer. 
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De onder 2.2. onder F. geuite wens voor een versnelde aanleg van een fietstunnel van de 

Zevenhuizerstraat (Van Boetzelaerlaan) naar de Coelhorsterweg sluit daarbij volledig aan. 
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Bijlage 1: Tekening van de nieuwe situatie 
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Bijlage 2: Planning en proces 
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Bijlage 3: Eisen/wensen 
 
Algemeen 
 

E1) Het invoeren van 30 km zones in de wijken van Hoogland. 

 

E2) Handhaving van het dorpse karakter van Hoogland met aandacht voor de winkelgebieden, 

de leefbaarheid en de veiligheid. 

 

E3) Het verkeer moet veiliger worden en sluipverkeer moet worden ontmoedigd 

 

E4) Het coalitie akkoord van de gemeente Amersfoort uitvoeren. 

 - Regulerend en handhavend optreden bij snelheidsovertredingen en onverantwoord 

gedrag; 

 - Verkeersveiligheid op de Hamseweg zo snel mogelijk verbeteren; 

 - Veiligheid rond scholen inventariseren en verbeteren; 

 - Parkeerbeleid actualiseren. 

 

E5) Iets doen aan de drukte, de snelheid van gemotoriseerd verkeer en het sluipverkeer. 

 

E6) De veiligheid op de Hamseweg en de Zevenhuizerstraat vooral in de spits voor langzaam 

verkeer verbeteren. 

 

E7) De Zevenhuizerstraat en Hamseweg (de winkelcentra) moeten toegankelijk blijven in beide 

richtingen. 

 

E8) De Zevenhuizerstraat en De Hamseweg mogen niet doorgeknipt worden d.m.v. een 

bussluis of op welke wijze dan ook. 

 

E9) De bevoorrading van de bedrijven mag niet in gevaar komen door zwaar bestemmingsver-

keer te weren uit het dorp. 

 

E10) Onveiligheid als gevolg van laden en lossen bij winkels en bedrijven verminderen. 

 

E11) De herinrichting van de Hamseweg en Zevenhuizerstraat mag niet te lang duren en moet 

binnen een redelijke  tijd gerealiseerd worden i.v.m. eerdere ervaringen met gemeentelijke 

projecten. 

 

E12) Bieshaarlaan, Zevenhuizerstraat en Hamseweg moeten voorrangswegen blijven. 

 

E13) Oplossingsrichtingen, maatregelen moeten voldoen aan de eisen in het wegenhandboek 

van het CROW. 

 

E15) Voldoende zebrapaden eenduidig aanleggen, goed zichtbaar en verhoogd. 

 

E16) Afspraken maken m.b.t. vrachtverkeer tijdens de nieuwbouw (van bijv. Kraailand). 

 

Zevenhuizerstraat (van noord naar zuid) 
 

E17) De aansluiting van de Rondweg Noord incl. de stoplichten aanpassen dusdanig dat 

sluipverkeer wordt ontmoedigd, een zogenaamde ‘groene golf’ toepassen. 
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E18) De aansluiting Plataanweg wordt als gevaarlijk ervaren wegens het ontbreken van een 

plateau en een zebrapad. Deze situatie verbeteren. 

 

E19) De snelheid van het gemotoriseerde verkeer op de Zevenhuizerstraat afremmen . 

 

E20) Verbeteren veiligheid voor naar links afslaand langzaam verkeer . 

 

E21) Het weren/verbieden van zwaar verkeer (niet bevoorrading detailhandel) in de dorpskern. 

 

E22) De drempel bij de Bieshaarlaan wordt als gevaarlijk ervaren vanwege het ontbreken van 

een zebrapad. Deze situatie verbeteren. 

 

E23) De drempel op de Zevenhuizerstraat t.p.v. het Essostation in combinatie met de 

aanwezigheid van een bushalte wordt als gevaarlijk/hinderlijk/smal ervaren. Deze situatie 

verbeteren. 

 

E24) De veiligheid op de Sportlaan vergroten, de snelheid verminderen. De uitgang van het 

schoolplein wijzigen (ligt te dicht bij de straat). 

 

E25) Versnellen aanleg fietstunnel t.p.v. kruispunt Van Boetzelaerlaan – Bunschoterstraat. 

 

E26) De doorstroming t.p.v. de aansluiting Van Boetzelaerlaan – Bunschoterstraat verbeteren. 

 

E27) Maatregelen treffen aangaande de onveilige fietsoversteekplaats op de Van 

Boetzelaerlaan t.p.v. de aansluiting op de Bunschoterstraat. 

 

Hamseweg (van zuid naar noord) 
 

E28) Weren van sluipverkeer met de komst van het nieuwe ziekenhuis. Het treffen van 

maatregelen voordat het ziekenhuis wordt geopend. 

 

E29) De inrichting van de Maatweg in de nieuwe situatie dusdanig ontwerpen dat geen 

opstoppingen kunnen plaatsvinden waardoor het voor gemotoriseerd verkeer onaantrekkelijk 

wordt om over de Hamseweg af te slaan. 

 

E30) Ingang Hamseweg t.p.v. Maatweg niet afsluiten. 

 

E31) Veiliger maken van de fietsoversteek + stoplicht ter hoogte van de Elly Takmastraat, deze 

is gevaarlijk/onoverzichtelijk. 

 

E32) Veiliger maken van de uitrit Van Boetzelaerlaan op de Hamseweg en de inrit van 

naastgelegen fietspad. 

 

E33) De 30 km zone starten bij toegangsbord ‘Hoogland’ net voor ingang Schothorsterlaan. 

 

E33) De voetgangersoversteekplaats incl. zebrapad en signalering bij de Molenweg moet 

gehandhaafd blijven. 

 

E34) De veiligheid van de bocht ter hoogte van de Noot vergroten. 

 

E35) De voetgangersoversteekplaats bij de Komhoeklaan/Heetkamp moet blijven. 

 

E36) De Hamseweg moet toegankelijk blijven voor bussen. 
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E37) Gevaar voor fietsers en voetgangers op het krappe profiel van de Hamseweg van de 

rotonde t/m Brundel verminderen. 

 

E38) Het aanwijzen als 30-km zone vanaf de rotonde tot aan/voorbij de Schothorsterlaan. 

 

E39) Onveiligheid van parkeerplaatsen op de Hamseweg verminderen. 

 

Coelhorsterweg/Hoogland-West 
 

E40) Iets doen aan de drukte, het harde rijden en het sluipverkeer van en naar Baarn. 

 

E41) Intensiveren onderhoud aan bermen. 

 

E42) Prioriteit geven aan langzaam en recreatief verkeer. 
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Bijlage 4: Besproken oplossingsrichtingen 
 
Algemeen 
 

O1) Snelheidsbeperkingen als 30-km zones m.b.v. drempels en sluizen instellen. 

 

O2) In de woonwijken investeringen beperken tot plaatsen van borden en overige informatie. In 

ieder geval geen investeringen voor verkeersdrempels in de wijken maar reserveren voor 

Zevenhuizerstraat en Hamseweg. 

 

O3) Het laden en lossen beperken in bepaalde tijdzones bij bedrijven. 

 

O4) Ter plaatse van zebrapaden voetgangersdetectie + knipperlampen zoals in Noordwijk 

installeren. 

 

O5) Verbodsborden voor vrachtverkeer plaatsen aan begin en eind van Hoogland met 

toevoeging ‘Uitgezonderd bestemmingsverkeer’. 

 

Zevenhuizerstraat (van noord naar zuid) 
 

O6) De linksafstrook op de Rondweg Noord verlengen opdat meer auto’s kunnen worden 

opgesteld voor een rood stoplicht. 

 

O7) De stoptijd van de VRI zou kunnen worden vergroot om sluipverkeer te ontmoedigen. 

 

O8) Het aanleggen van een plateau + zebrapad bij de Plataanweg. Eventueel in combinatie  

met ‘voetgangersensoren’ (waarschuwingslampen richting automobilisten gaan knipperen) 

zoals in Noordwijk. 

 

O9) Het kruispunt bij Kraailandhof aanpassen zoals is voorzien in de nieuwbouwplannen ter 

plaatse. 

 

O10) Alle zebrapaden eenduidig aanleggen, goed zichtbaar en verhoogd. 

 

O11) De bushalte bij de sportzaal (naast Esso) mogelijk verplaatsen vanwege de 

dichtbijgelegen drempel en de onveiligheid voor het overige verkeer. 

 

O12) Ter plaatse van de aansluiting Van Boetzelaerlaan – Bunschoterstraat een fietstunnel 

aanleggen in twee richtingen (evenwijdig aan en loodrecht op de Bunschoterstraat). 

 

O13) Ter plaatse van de aansluiting Van Boetzelaerlaan – Bunschoterstraat twee 

afslagopstelstroken links en één rechts van voldoende lengte realiseren. 

 

Hamseweg (van zuid naar noord) 
 

O14) De verkeerslichten bij de aansluiting Maatweg zodanig instellen dat het uit alle richtingen 

onaantrekkelijk wordt om naar Hoogland af te slaan als men ook via de Bunschoterstraat kan. 

 

O15) De druppelvormige drempels vervangen door ‘gewone’ plateaus’. 

 

O16) De fietsoversteekplaats ter hoogte van Elly Takmastraat overzichtelijker maken door bijv.  

plaatselijk het fietspad te verbreden en een boom te verwijderen. 
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O17) Verkeersplateau aanleggen t.p.v. Van Boetzelaerlaan – inrit fietspad. 

 

O18) Plateau aanbrengen in het winkelgedeelte van de Hamseweg, al naar gelang de nadere 

uitwerking kan dit plateau langer of korter worden bijv. tot aan De Noot of tot voorbij De Inham 

of zelfs tot aan de Molenweg of zelfs Schothorsterlaan. 

 

O19) Signalering t.p.v. zebrapad Molenweg verwijderen en voetgangersdetectie installeren 

(systeem Noordwijk). 

 

O20) Ter plaatse van ‘De Inham’ (Hamseweg 40) een zebrapad aanleggen. 

 

O21) Herinrichting van de Hamseweg zoveel mogelijk conform een winkelerf waarbij de 

Hamseweg een vlakker karakter krijgt zonder (hoge) trottoirbanden. 

 

O22) De fietssuggestiestrook (rode kleur en lijnmarkering) op de Hamseweg doortrekken en 

aan beide zijden aanbrengen. 

 

O23) Handhaven bestaande verkeerslicht Heetkamp/Komhoeklaan voor voetgangers (uit 

onderhoudsbudget). 

 

O24) Het verbreden van de parkeerhavens tegenover Wooncenter Kok (Hamseweg 18). 

 

O25) Verwijderen parkeerhavens ter hoogte van Brasserie de Faam/Van der Hoven 

(Hamseweg 5 en 8). 

 

Coelhorsterweg/Hoogland-West 
 

O26) Verkeersbeperkende maatregelen nemen. 

 

O27) Aanleggen passeerhavens. 

 

O28) Het plaatselijk instellen van een lagere snelheid voor motorvoertuigen. 


